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Gyllene tider =
Musik och sommar
Sommartider, hej hej… Den

EN SPECIELL RESA. Tokeri, skratt och nya vänner, samt tid till eftertanke så summerar
Lina hennes år som konfirmand.

”Konfirmationen är
det roligaste jag har gjort”
Jag har gjort mycket roligt i livet, men
konfirmationen måste vara det roligaste
jag har gjort. Det är en sådan speciell
resa att göra och det är något jag aldrig
glömmer.
Det första jag har märkt att folk
tänker på när jag nämner ordet konfirmation, det är kyrka och tråkig bibelläsning. Men så är det inte alls, du får
göra så mycket mer.
Jag hade min konfirmationsläsning i
Stora Tuna Prostgård från oktober till
maj och jag kan lova att vi inte hade
tråkigt en enda gång. När du ses och
umgås varje onsdag under en så lång tid
kan du inte undgå att bli vänner. Vi
umgicks, skrattade och tokade oss
precis som jag annars gör då jag umgås
med mina kompisar på fritiden. Enda
skillnaden var att vi alltid hade nya och
roliga saker att göra. Visst, vi pratade
om Jesus och kyrkan också, men konfirmationen handlar om så mycket mer
än bara kyrkan.
Konfirmationstiden blev för

mig en tid då jag utvecklades
mycket som människa där
jag fick tid till att utforska
mig själv och komma fram
till vem jag är. Innan konfirmationen kände jag mig väldigt osäker, men nu är
jag mer säker i mig
själv, och nu har jag
inga problem att vara
mig själv.
En av anledningar-
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18 augusti år 2004 stod jag
längst framme vid scenen på
Örjansvall i Halmstad och såg
Gyllene Tiders sista spelning.
Fast vem vet om det var den
sista, kanske gör de comeback, det är ju modernt i
dagens samhälle. Men vad
betyder strofen gyllene tider?
Jag förknippar det med sommar, musik och den varma
sommartiden som vi så
många gått och väntat på
sedan snön tinat bort – och
det är just sommar och musik
som detta nummer av
Kyrkstöten handlar om. Med

na till att konfirmationen blev så kul
berodde nog på våra konfirmandassistenter som verkligen bjöd på sig
själva och vågade göra bort sig, och
eftersom jag knappt kände någon av de
andra konfirmanderna i min grupp blev
jag dessutom väldigt bra vän med mina
assistenter. Nu två år efter min konfirmation känns två av assistenterna som
jag blev väldigt bra kompis med mer
som syskon än som kompisar.
När vi väl konfirmerade oss den 4 maj
ville jag egentligen inte att det skulle ta
slut eftersom jag hade haft det så kul.
Därför bestämde jag mig för att fortsätta som konfirmandassistent och det
är precis lika roligt som att vara konfirmand, om inte roligare, för jag får fler
och fler vänner eftersom alla umgås
med varandra.
Nu har jag varit assistent i två år och
nyligen har jag även börjat hjälpa till på
sinnesrogudstjänsterna, vilket jag
känner är bland de mest givande
saker som jag har gjort. Att få
höra deras historier och veta
att det finns människor som
aldrig ger upp har gjort mig
säker på att det är det här
jag vill göra, och jag är stolt
över att få vara där och göra
det jag kan! Jag är så glad
att jag konfirmerade mig,
för annars hade jag inte
fått uppleva allt det här!

Lina Holm

andra ord välkommen till
denna ljuva sommartid.
Ta en titt på sidan sju så
finner du längst ner ett glatt
tuggande får, tittar du sedan
upp finner du hela sommarens kalendarium. Kanske finner du ett lämpligt ”Musik i
sommarkväll” som faller dig i
smaken. Då tycker jag du ska
ta plats i kyrkan och njuta av
musiken.
På vägen medan du vandrar hem i soliga sommartider
eller sommarregnet kan du
passera fåren som betar nere
vid Prostgården, och ge dem
gärna en bit hårt bröd att
tugga på så förblir
de lika glada som
fåret på sidan sju
hela sommaren.
Föresten vet ni vad
det finns för likhet
mellan kyrkomusiken och Gyllene
Tiders? Båda spelar orgel…
Nästa Kyrkstöt
kommer i din brevlåda den 3 september. Trevlig sommar!
Peter Ebbesson
Vik. Informatör
& Redaktör

Kyrkstöten ges ut av Stora Tuna och Torsångs församlingar
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20 frågor till Calle Norén:

”Kyrkan har gett mig enormt mycket
vad det gäller musiken”
Calle Norén, sångare i bandet Sugarplum Fairy började sin
karriär en gång på fritidsgården Humlan och en av hans
första spelningar var på onsdagsmässorna i Stora Tuna
kyrka och på allkulturfestivalen Rock for Moc som
arrangeras av Svenska kyrkans Unga. I sommar släpper han
sin första singel som soloartist, gästar Peace & Love och i
höst väntas han släppa sin första skiva. Möt Calle Norén.

är bra och något som verkligen behövs
i samhället. Själv känner jag att jag fått
mycket stöd av kyrkan genom exempelvis Humlan och personalen där.

Vad är ditt nästa mål?
Har du någon favoritsommarlåt?

– Summer in the city med Lovin
Spoonful.
Värsta sommarplågan?

– The Ketchup Song med Las
Ketchup, den satte sig. Fast absolut
värst var Svenne Banan.
Kan du vifta på öronen?

– Nej, tyvärr.
Vad är sommar för dig?

– Frihet. På vintern kan jag lätt
känna mig låst i ett rum, men på sommaren känner jag mig mer fri då jag
kan vara ute och röra mig på ett annat
sätt.

ningsmöjligheter med framtida jobb.

– Sommaren och schyssta människor.
Vilken musikgenre dominerar din
skivsamling?

– Bob Dylan och Neil Young. Men
jag lyssnar på allt från Hiphop till
Country.
Vad betyder ordet kärlek för dig?

– Ett samlingsord för trygghet, lugn
och gemenskap.

– Unika artister med fascinerande
livsöden, möten med nya människor,
bra litteratur och kärlek.

När blev du kär första gången?

Sugerplum Fairy har släppt tre
album, ni har spelats flitigt på radion och bland annat setts ett flertal
gånger på Peace & Love, skulle du
betrakta dig som folkkär?

Hur är man en bra kompis?

– Nej det gör jag inte. Det krävs väl
att man varit med i Melodifestivalen
eller Körslaget för att bli det.

– Marilyn Monroe och Marlon
Brando. Jag skulle vilja uppleva deras
beryktade karisma. Det finns så otroligt
många fler jag skulle vilja träffa. Det är
tur att möjligheten inte finns. Då skulle
jag inte ha tid för något annat.

Vad borde Borlänge satsa på?

– Att fortsätta bygga på att vara en
bra underhållningsstad som får folk
glada, samt att få nya högskolestudenter att stanna kvar efter deras utbildning i Borlänge. Kombinera utbild-
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När får vi höra dig i Stora Tuna kyrka
nästa gång?

– Att det är naturskönt och att det
bor trevliga och spontana människor
där.
Vad gör dig glad?

– Jag hoppas att jag genom mitt
band blivit en bra ambassadör för
Borlänge. Dessutom pratar jag alltid
positivt om Borlänge när jag står på
scen. Sedan bor jag ju i Stockholm nu
och jag pratar alltid gott om Borlänge
för mina vänner där och jag hoppas
det jag sagt gett dem en annan syn av
Borlänge än hur media speglade det
på 90-talet.

Text: Peter Ebbesson
Foto: Pressbild/Emma Svensson

– Det är alltid en härlig atmosfär att

– Att bli musiker kom naturligt för
mig. Jag visste från första gången jag
hörde musik att det var mitt kall. När
jag började skriva låtar och lärde mig
spela gitarr så fanns där ingen återvändo. Jag var 14 år när jag började repa
på fritidsgården Humlan och då
kände jag att jag hade hittat hem och
rätt - Att musiken var min grej.

Vad anser du är ditt bidrag till
Borlänge?

– Jag har nyligen startat ett eget
skivbolag och i sommar kommer jag
ut med en singel som blir det mest
personliga jag gjort. Det blir känslosamt, romantiskt och tidlöst, så håll
öronen öppna.

Vad är det bästa med Borlänge?

Varför blev du musiker?

Vad inspirerar dig i ditt yrke?

spela i kyrkan, men just nu är inget
planerat. Däremot så kommer jag
spela på Peace & Love så ni får se mig
i Borlänge i sommar i alla fall.

– Jag tror jag var 4 år, jag har väldigt
lätt för att bli kär.
– Du är alltid där och ställer upp för
din vän.
Om du skulle få träffa vem du ville
för en dag, vem skulle det vara?

Vilken superhjältekraft skulle du
vilja ha?

– Jag skulle vilja kunna flyga eller
ha förmågan att vara osynlig.
Är du medlem i Svenska kyrkan?

– Ja, jag tycker att deras krisarbete

MOT NYA MÅL. Calle Norén gästar
musikfestivalen Peace & Love i sommar,
men denna gången utan sitt band
Sugarplum Fairy. Nu vill han testa att stå
på egna ben och i höst väntas han släppa
sin första skiva som soloartist.

3

SVENSK A

K YRK AN

BORL ÄNGE

Bääää här
kommer vi!
– Arbetsmiljöproblem löstes med betande får
Varje församling har en kyrkoherde – nu har Stora Tuna och Torsångs församlingar även
skaffat en fåraherde och i sommar kommer en flock får att beta nedanför Prostgården.
– Ett intressant projekt, säger bonden Börje Nilsson.
Hur löser du ett arbetsmiljöpro-

blem då en slänt är så pass brant att
du riskerar att välta när du åker och
klipper den med gräsklipparen? När
problemet uppstod såg trädgårdsingenjör Mattias Elofsson möjligheten att förverkliga en idé han
länge drömt om.
– Idén har tidigare funnits inom
organisationen om att skaffa får för
bete på kyrkogården, så jag tog kontakt med LRF (Lantbrukarnas

Riksförbund) för att se om de kunde
hjälpa mig att få kontakt med en
bonde i närheten.
Efter några veckor fick kyrkogårdsförvaltningen och Mattias svar
på sin förfrågan och gården med
fåren låg i bokstavlig mening bara
ett stenkast bort.
På andra sidan av Tunaån driver
bröderna Per och Hans Nilsson
djurhållning och pappa Börje hjälper till med djuren.

gott. Får är allmänt kräsna djur och väljer noga vad de vill äta, men hårt bröd går bra
att mata dem med.
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– Första fåren skaffade jag 1965
och då var det två stycken och sen
har det fortsatt som en hobby, säger
Börje Nilsson.
Totalt rör det sig om sex tackor
och tolv lamm som kommer att ta
plats och beta i grönområdena runt
Prostgården och nedanför Stora
Tuna kyrka.
– Vi kommer att montera staket
och fåren kommer att vistas olika
perioder i de olika inhägnaderna.
Den så kallade Kärleksstigen
kommer fortfarande att vara tillgänglig för ut- och ingång och det
kommer att gå att komma in med så
väl cykel, rullstol och barnvagn.
“Ett trevligt inslag”
Anledningen till att upplåta grönområdet på kyrkogården som betesmark görs av f lera skäl.
– Dels gör vi det av arbetsmiljöskäl, men framförallt så är det miljövänligt, naturvårdande och görs för
att bevara det öppna landskapet,
säger Mattias Elofsson.
Hur tror du kyrkogårdsbesökarna
kommer att reagera när de ser
fåren?
– Jag tror de kommer att se det
som ett trevligt inslag.
Djurskötare Börje Nilsson ser det
hela som ett intressant projekt.
– Det är bra om de får gå där. Det
ser fint ut där nere. Får är väldigt
nyfikna och folkliga djur. De uppmärksammar direkt om det kommer
nya människor i deras omgivning.
Får besökarna klappa fåren?
– Vill de bli klappade så kommer
de.

bää. Under sommaren kommer sex tackor och tolv
Tuna kyrka.

Får jag mata dem?

– De väljer noga vad de vill äta,
men hårt bröd gillar de. I övrigt kommer de att få daglig tillsyn av mig där
jag ger dem kraftfoder och annat gott.
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Fåraherde enligt Bibeln
Några av de mest kända yrkena i
Bibeln är herde/fåraherde. Den mest
omtalade herden återfinner vi i Gamla
testamentet och det är Kung David. Om
sitt eget arbete som herde säger David:
"Din tjänare har gått i vall med sin faders
får. Om då ett lejon eller en björn kom
och tog ett får i hjorden, så följde jag
efter vilddjuret och slog ned det och
ryckte rovet ur munnen på det. Och om
det då reste sig mot mig, så fattade jag
det i skägget och slog ned det och dödade det." (Första Samuelsboken 17:34-35)
Att vara herde beskrivs som ett hårt
arbete och innebar att du tog hand om
boskapen. Det gällde att hela tiden vara
vakande över sina får och skydda de från
rovdjur och rövare, samt att hela tiden
leda de till nya betesmarker. Herden låg
ofta ute i vildmarken under en lång tid
och var tvungen att alltid hålla ett vakande öga över djuren.
I Nya testamentet var det herdarna
som änglarna kom till då Jesus låg
nyfödd i stallet och när herdarna fick

lamm att beta på grönområdena runt Stora Tuna Prostgård och nedanför Stora

Bits de?

– Aldrig. Det är ingen idé att vara
rädd, för inget får är elakt. Men jag vill
uppmana alla hundägare att hålla sin
hund kopplad och se till så inte deras
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veta vad som hänt skyndade de sig till
stallet för att hylla det lilla barnet. Evangelisten Lukas skriver följande:
”Herdarna vid ängen utanför Betlehem är några av Bibelns herdar som fått
leva kvar i folkminnet. De var enkla män
som fick vara bland de första och hylla
den nyfödde Jesus.” (Lukas 2:8-20)
Källa: bibelsajten.se

FÅRAHERDAR. Kristian Nilsson, Börje Nilsson och Per Nilsson kommer att se till så att fåren får
daglig tillsyn och ge dem kraftfoder och annat gott .

hund springer in i hagen. För då
stressar de upp fåren.
Fåren kommer att ta plats i hagen
så fort staket är på plats och monterat
och kommer att gå och beta så länge

det finns något vettigt att tugga på.
Idén med fåren är början på ett
femårsprojekt och vill de sig väl tar de
sig en tugga grönt även nästa år.
– Det här är ett miljövänligt sätt att

hålla marken öppen, så vi hoppas alla
parter blir nöjda och att fåren tycker
det smakar bra, avslutar Mattias
Elofsson.
Text & bild: Peter Ebbesson
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Hallå där
åklagare Niclas Eltenius…
Hur kommer det sig att du är återkommande musiker på sinnesrogudstjänsterna?

Vad brukar de framföra?

– Jag har vikarierat som kyrkomusiker en tid och haft musiken som
ett fritidsintresse och för mig är
sinnesrogudstjänsterna ett forum
som jag trivs i.

Har du någon låt som berör dig extra
mycket?

– Allt från Änglahund till något mer
modernt.
– Själva Sinnesrobönen i sig, tycker
jag mycket om.
Vad ska du göra i sommar?

– Jobba och ha lite ledigt.

Varför då?

– Det är en välbesökt gudstjänst där
besökarna är aktiva och deltar på ett
annat sätt till skillnad från en vanlig
gudstjänst. Som till exempel det här
med spontana kören.
Vad är det?

– Precis vad det låter som. Det brukar vara ett trettiotal personer från
besökarna som framför någon form av
populärmusik helt improviserat. Vem
som helst får vara med och det brukar
vara några nya deltagare varje gång,
det är en ganska kul grej.

Vad ger sinnesrospelningarna dig?

– Det ger mig sinnesro inombords.

Sinnesrogudstjänster
firas i Hagakyrkan 19.00
18 juni
17 september
22 oktober
19 november
23 december

Säker sågutbildning

Säkert arbete
En olycka kommer sällan ensam, så lyder talesättet.

Och vid de flesta tillfällen händer det då du minst anar
det.
Svenska kyrkan i Borlänge arbetar hela tiden för att
säkra och förbygger olyckor i arbetet. Skulle de av förmodan ske vill vi att vår personal är rätt utbildade och
kan hantera situationen på ett bra sätt. Därför har vår
personal under hösten och våren deltagit i så väl
brandskyddsutbildning på Bysjöns övningsområde
samt genomgått en kurs i Hjärt- och lungräddning på
Borlängehälsan.
På bilden ser vi vår assistent Sara Dahlin öva på att
släcka eld.

Under våren har vår kyrkogårdspersonal genomgått en
motorsågsutbildning och klarat av att förse sig med motorsågskörkort. Kursen
innehöll både teoretiska och praktiska
genomförande. De teoretiska innehöll bland
annat genomgång av
grundläggande regler
vid motorsågsarbete
och genomgång av
vilken skyddsutrustning du ska tillhandahålla dig med. Den
praktiska delens resultat går att skåda på
Norra Griftegården där
sju björkar nu gallrats
bort. På bilden syns
kyrkogårdsarbetaren
Lena Hjort då hon får
instruktioner av utbildaren Christer Stolt på
Champs of Logging.

Välkommen på guidad tur
i Stora Tuna kyrka

I möte med får du stifta
bekantskap med
människor som på olika
sätt medverkar i kyrkans
arbete…

Möte med

en körsångare
Jenny Hebert, 24 år
– Stora Tuna Kammarkör
Varför sjunger du i kören?

– Jag har alltid velat sjunga i
kör och har sjungit i kören
sedan 2006. Valet var enkelt då
min mamma också sjunger i
kören och det var hon som
lockade med mig.
Berätta om en sång som betyder mycket för dig?

– Oj vad svårt. Jag har ingen
favoritlåt. Jag lyssnar på det
mesta.
Vilken musikgenre dominerar
din skivsamling?

– Jag har ingen skivsamling.
Jag använder Spotify och där är
spellistan väldigt blandad. Jag
lyssnar på allt från pop, punk
och melodifestival och där
finns ingen genre som dominerar direkt.
Vad ger körsången dig?

– En härlig känsla. Att få
höra alla harmonier i ett sammanhang så att de bildar en
samklang. Det är härligt!
Har du något tips till den som
vill börja sjunga i kör?

– Lyssna på grannarna och
våga lita på dig själv. Du behöver inte kunna noter för att
sjunga i kör.

hur gammal är dopfunten? vem målade altartavlan? hur gammal
är kyrkan? vill du veta svaren? våra guider kan svaren...

VÄGKYRKA: Guider ﬁnns på plats i kyrkan. 18/6 - 17/8.
Kom in så får du veta mer om kyrkan. Välkommen!
Kyrkan är öppen 09.00 - 16.00
För mer information besök: www.svenskakyrkan.se/borlange
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VÄLKOMMEN I DENNA LJUVA SOMMARTID ...
LÖRDAGEN 5/6
19.00, ”Musik i sommarkväll” med Dalaviolinisterna
under ledning av Eva Unosson.
Stora Tuna kammarkör & kyrkomusiker Anita Sundmark.
SÖNDAGEN 6/6
Hagakyrkan
11.00, Gudstjänst.
Präst: Kerstin Reinertsedt.
Jakobs kapell
18.00, Gudstjänst.
Präst: Björn Nordlund.
Prostgårdsparken
14.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Mats Cedergren.
Medtag kaffekorg och något
att sitta på.
Stora Tuna kyrka
11.00, Mässa.
Präst: Björn Nordlund.
Torsångs kyrka
10.00, Gudstjänst med Hembygdsföreningen.
Präst: Mats Cedergren.
LÖRDAGEN 12/6
Stora Tuna kyrka
19.00, ”Musik i sommarkväll” –
”Här vid ån, nära de blå bergen…”
Kyrkomusiker Anita Sundmark.
SÖNDAGEN 13/6
Dalsjö bystuga
14.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Björn Nordlund. Medtag
kaffekorg och något att sitta på.
Hagakyrkan
11.00, Gudstjänst.
Präst: Mattias Rådbo.
Jakobs kapell
18.00, Mässa.
Präst: Anders Litborn.
Kvarnsvedens kyrka
11.00, Mässa.
Präst: Gunnbritt Käck.
Stora Tuna kyrka
11.00, ”Järvsömässan” – Järvsö
kyrkokör och spelmän.Dir: Lena
Modin-Ericzon. Anita Sundmark, orgel.
Präst: Björn Nordlund.
Torsångs kyrka
10.00, Mässa.
Präst: Per Annersten.
Väster Tuna kapell
11.00, Söndagsmässa.
Präst: Brith Fahlgren.
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LÖRDAGEN 19/6
Stora Tuna kyrka
19.00, ”Musik i sommarkväll” –
”Bröllopsmusik och Dalakoraler” Bengt Granstam, orgel.
SÖNDAGEN 20/6
Hagakyrkan
18.00, Musikgudstjänst.
Präst: Kerstin Reinerstedt.
Jakobs kapell
18.00, Gudstjänst.
Präst: Brith Fahlgren.
Kvarnsvedens kyrka
11.00, Mässa.
Präst: Gunnbritt Käck.
Myggsjön
14.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Mattias Rådbo.
Medtag kaffekorg och något
att sitta på.
Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst.
Präst: Mattias Rådbo.
Torsångs kyrka
10.00, Mässa.
Präst: Kerstin Reinerstedt.
MIDSOMMARAFTON 25/6
Torsångs kyrka
20.00, Midsommaraftonskonsert.
Medverkande: Tuna-Torsångskören. Dir: Helene Larsson. Präst: Ann-Gerd Jansson
Stora Tuna kyrka
23.00, Midsommarnattsmusik
med familjen Larsson-Lind.
Medverkande: Helene, Paul &
Jean Larsson. Lena & Johanna
Lind. Präst: Ann-Gerd Jansson.
MIDSOMMARDAGEN 26/6
Gammelgården
11.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Gunnbritt Käck.
Stora Tuna kyrka
11.00, ”Träd in i dansen” – En
folkdansmässa med sångare,
musiker, och dansare. Musik av
P. Harling och S. Bågenfelt.
Präst: Ann-Gerd Jansson.
Torsångs kyrka
10.00, Mässa.
JOHANNES DÖPARENS DAG
27/6
Gammelgården
11.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Anders Litborn.
Gimsbärke-Duvnäs bygdegård
15.00, Gudstjänst
Präst: Gunbritt Käck.
Medtag kaffekorg.

Frostbo Missionshus
14.00, Friluftsgudstjänst tillsammans med EFS.
Präst: Anders Litborn.
Musik av familjen Litborn.
Medtag kaffekorg och något
att sitta på.
Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst.
Präst: Gunbritt Käck
LÖRDAGEN 3/7
Stora Tuna kyrka
19.00, ”Musik i sommarkväll” –
”Romantiska toner med
klarinett och harpa.” Lotta
Pettersson van der Poel, Clara
Heinemann.
SÖNDAGEN 4/7
Kvarnsvedens kyrka
18.00, ”Musik i sommarkväll”.
Stora Tuna kyrka
11.00, Konfirmation med mässa. Präst: Mats Cedergren.
14.00, Konfirmation med
mässa. Präst: Petter Karlsson.
Sångens fäbod
14.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Björn Nordlund.
Medtag kaffekorg och något
att sitta på.
Torsångs kyrka
10.00, Gudstjänst.
Präst: Anders Litborn.
19.00, Konsert med Trio H-Berg.
FREDAGEN 9/7
Torsångs kyrka
19.00, Konsert med Dalaviolinisterna.
LÖRDAGEN 10/7
Stora Tuna kyrka
19.00, ”Musik i sommarkväll” –
”Musical Seasons”. Ulla Westlund, sopran, Stefan Waldemarson, violin, Lauren Riley Rigby,
cello & Irene Wong Ozedemir,
piano.
SÖNDAGEN 11/7
Amsbergs kapell
18.00, ”Musik i sommarkväll
med mässa.”
Stora Tuna kyrka
11.00, Mässa.
Präst: Gunbritt Käck.
Söder Tuna
hos Ingmans i Sörbo
14.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Ann-Gerd Jansson.
Medtag kaffekorg och något
att sitta på.

Torsångs kyrka
10.00, Mässa.
Präst: Ann-Gerd Jansson.
TISDAGEN 13/7
Torsångs kyrka
19.00, Konsert med sånggruppen Canimus.
LÖRDAGEN 17/7
Stora Tuna kyrka
19.00, ”Musik i sommarkväll” –
Klavertoner från Bach till Granados. Ragnhild Pettersson, orgel
& piano.
SÖNDAGEN 18/7
Kvarnsvedens kyrka
18.00, ”Musik i sommarkväll.”
Stora Tuna kyrka
11.00, Mässa.
Präst: Björn Nordlund.
Spånsans fäbod
14.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Petter Karlsson.
Medtag kaffekorg och något
att sitta på.
Torsångs kyrka
10.00, Gudstjänst.
Präst: Petter Karlsson.
TORSDAGEN 22/7
Torsångs kyrka
19.00, Konsert. Nils Klöver,
gitarr & Björn Kleiman, violin.
LÖRDAGEN 24/7
Stora Tuna kyrka
19.00, ”Musik i sommarkväll” –
Svensk/amerikansk musik i jazzton. Karl Olandersson, trumpet,
Anders Hellkvist, hammond &
Ali Djeridi, trummor.
SÖNDAGEN 25/7
Amsbergs kapell
18.00, ”Musik i sommarkväll.”
Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst.
Präst: Per Annersten.
Jakobs kapell
18.00, Mässa.
Präst: Per Annersten.
Koppslahyttans bystuga
14.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Björn Nordlund.
Medtag kaffekorg och något
att sitta på.
Torsångs kyrka
19.00, Konsert – Svenska
romanser. Klas Widegren, sång
& Joacim Engberg, piano.

Gudstjänsterna klockan
11.00 i Hagakyrkan
flyttas till Gammelgården
under perioden 26/6 –
8/8.

LÖRDAGEN 31/7
Stora Tuna kyrka
19.00, ”Musik i sommarkväll” –
”Sommarkväll i Chopins fotspår”.
Stephan Fahlgren, piano.
SÖNDAGEN 1/8
Frostbo missionshus
14.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Brith Fahlgren.
Medtag kaffekorg och något
att sitta på.
Kvarnsvedens kyrka
18.00, ”Musik i sommarkväll.”
Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst.
Präst: Kerstin Reinerstedt.
Torsångs hembygdsgård
10.00, Friluftsgudstjänst.
Präst: Björn Nordlund.
Torsångs kyrka
19.00, Konsert – Gunnar Klum,
sång & Mats Jansson, piano.
LÖRDAGEN 7/8
Stora Tuna kyrka
19.00, ”Musik i sommarkväll” –
”Sommarmusik i lätt jazzton.”
Stig-Allans Trio & Ulf Wedlund,
saxofon och klarinett.
SÖNDAGEN 8/8
Amsbergs kapell
18.00, ”Musik i sommarkväll.”
Finnsåsen
14.00, Friluftsgudstjänst med
Stora Tuna spelmanslag.
Präst: Björn Nordlund.
Medtag kaffekorg och något
att sitta på.

Kesäleiri
Viiko 24
Tiistai 15/6 - Perjuntai 18/6
Paikka: Domarvetin seurakunta huone. Ohjelmaa
jokapäivä. Kahvi ja lounas.
Hinta: 50:-/päivä
Tevetuloa
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Tack för mig! Efter 38 år har jag
slagit rekord i protokollskrivning
Hur hamnar en Strängnässtiftare från

en av landets minsta församlingar i
Stora Tuna – en av Serviges största
församlingar?
Jo, eftermin teologie kandidatexamensamt studier i historia och
konstvetenskap påbörjade jag min
församlingssekreterarutbildning på
Samariterhemmet. Där gick även
eleven Gun-Marie Heldestad, som
redan hade anställts som barnpedagog i Stora Tuna.
Jag hade själv kastat mina blickar på
en annons om en tjänst i Motala men
Gun-Maries lockrop om en församlingssekreterartjänst i Stora Tuna fick
mig på andra tankar. Sommaren 1971
for jag upp till Borlänge för påseende
och träffade kyrkofullmäktiges ordförande Carl-Erik Junglert, avgående
kyrkoherde Erik Perers, kyrkorådets
ordförande Einar Olsson, tillträdande
kyrkoherde Carl-Erik Nordblad samt
församlingsutskottets ordförande
Birgitta Petri.
Jag minns att jag bar en mycket kort
vit byxkjol den där dagen och inte vet
jag, om det berodde på klädseln eller
om jag gjorde ett allmänt gott intryck,
för jag åkte i alla fall hem med löftet:
”Om du vill ha tjänsten, så är den din
och vi annonserar bara på våra
anslagstavlor.” Jag tackade ja.
Det har nu gått 38 år och 4 månader och det är dags att efter drygt ett
års ”övertid” gå i pension. ”Hur känns
det” frågar många. Svårt att säga i förväg men visst blir det tomt att inte träffa alla trevliga arbetskamrater varje
dag. Vad har då förändrats på 38 år? Jo,
ganska mycket.
Vi har fått ny psalmbok, en ny bibelöversättning, den gamla kyrkolagen
har ersatts med en kyrkoordning och
inte minst – kyrkan har skiljts från staten. På hemmaplan har inte heller
tiden stått stilla. När jag kom fanns två
diakoner, ett par anställda inom ungdomsverksamheten och några arvoderade barntimmeledare förutom
präster och musiker. Denna ganska
blygsamma personalstyrka har sedan
under många goda år utökats rejält
och idag är vi cirka 90 anställda.

”Det papperslösa
samhället vi skulle få, när
datorerna kom, har jag inte
sett till. Vad jag förstår så
har jag nog i den här
församlingen slagit rekord
i protokollskrivande, så jag
får väl åka till landsarkivet i
Uppsala och räkna
hyllmetrarna.”
len och en konfirmandgrupp kunde
bestå av cirka 30 elever, som jag förutsattes klara av själv utan assistenter.
Att inspirera och fortbilda barntimmeledare var en annan uppgift, som jag
fick ta mig an tillsammans med barnpedagogen. Sekreterarskap i församlingsutskott, arbetsutskott, kyrkoråden, ledningsgrupp och främjandeenhet har varit stora uppgifter med ärendeberedning, protokollskrivande och i
viss mån genomförande av beslut. I
mitten på 80-talet fördes stora delar av
arbetsledarskapet för anställda inom
församlingsverksamheten över på min
tjänst och då jobbade jag verkligen
som spindeln i nätet. Telefonen ringde
för jämnan, mot slutet på månaden låg
alla tjänstgöringsrapporter i en stor
hög på skrivbordet, jag satt ofta i
arbetsmöten med personal men ändå
är det den perioden som jag minns
som den mest givande och mest roli-

Vilken är din favorit
sommarlåt och vad är
värsta sommarplågan?

ga. Den mänskliga kontakten kan
ingen dator överglänsa.
Med åren blev arbetet allt mer administrativt. Papperen, som kräver åtgärd
av något slag, har bara blivit fler och
fler. Det papperslösa samhället vi skulle få, när datorerna kom, har jag inte
sett till. Vad jag förstår så har jag nog i
den här församlingen slagit rekord i
protokollskrivande, så jag får väl åka
till landsarkivet i Uppsala och räkna
hyllmetrarna. I allt mitt skrivande har
jag vinnlagt mig om att vårda det
svenska språket. Mycket av det som
skrivs i dag, inte minst i tidningar, är i
språkhänseende rent ut sagt förskräckligt.
Som litet grädde på moset, så har
jag också under en period innehaft
venia, det vill säga biskopens tillstånd
att predika. Denna uppgift har dock
legat utanför tjänsten. När jag började
studera teologi, så fanns möjligheten
att bli präst men inför hotet att ”du vet
väl om att du kan bli förföljd för dina
åsikters skull,” så valde jag att bli församlingssekreterare istället.
Då jag nu efter drygt 38 år lämnar
min tjänst, så vill jag tacka anställda,
förtroendevalda, frivilliga medarbetare
och övriga församlingsbor för alla
trevliga samtal och möten under åren.
Själv tänker jag fortsätta att arbeta ideellt med syföreningsverksamheten i
Centrumdistriktet. I kyrkans alltmer
krympande ekonomi kommer det
säkert att behövas frivilliga insatser. Jag
önskar också min efterträdare Gunilla
Örtlund allt gott i tjänsten.

Kerstin Widigsson

Sebastian Bengtsson, 17 år
– Hero of war med Rise Against,
värsta sommarplågan för mig är
om jag skulle skada mig i fotbollen. Jag spelar fotboll i ”Bullis”.

Kristoffer Ärnbäck, 17 år
– Cool Runnings med gruppen
Rootvälta. Värsta sommarplågan
är låten ”Sommaren är kort”.
Den går på repeat varje sommar
och tar aldrig slut.

Emelie Klasson, 15 år
– Låten Down med Jay Sean.
Att bli solbränd så att du blir röd
och det bränner, det är en riktig
sommarplåga.

Den tjänst jag nu lämnar har också

förändrats under årens lopp. Från att
ha arbetat ungefär 50% med administration och 50% ute i församlingsverksamheten så har tyngdpunkten alltmer hamnat på administrativa uppgifter. Jag anställdes bland annat för att
undervisa konfirmander. År 1972 var
konfirmanddeltagandet 75% av årskul-

Lina Holm, 17 år
– Låten She is like the wind med
Patrick Swayze. Värsta sommarplågan är låten ”En kväll i
juni”… han tog av sig sin kavaj,
för att den inte är dålig och den
är inte bra, men den spelas på
sommaren.

